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FLASH Nr. 51 - 21/06/2021 

Frankrijk: grensoverschrijdend vervoer met 44 ton: 
Het IDIT bevestigt de positie van UPTR 

 

In onze Flash nr. 46 van 9 juni 2021 lieten wij u weten dat UPTR, door middel van advocaat, de 
Europese Commissie had geïnterpelleerd over de discriminerende en protectionistische aard van 
een ontwerp van een nieuw Frans decreet. Het decreet in kwestie voorziet dat vervoer met 44 ton 
enkel mogelijk zou zijn bij wegvervoer tussen twee punten op het Franse grondgebied. 

Met dit ontwerp wensen de Franse autoriteiten het grensoverschrijdend vervoer met 44 ton te 
verbieden tussen België en Frankrijk (en omgekeerd). 

Het IDIT (Institut du Droit International des Transports) bevestigt het belang van de juridische 
analyse en raad van UPTR. 

In een nieuwe analyse komt het IDIT tot onderstaande conclusies over het ontwerp van de 

herziening van de Franse Wegcode: 

✓ “Dit ontwerp van herziening van de Franse Wegcode is in strijd met het Europees recht en 
de grondbeginselen vastgelegd in het handvest van rechten van de Unie. 
In het licht van de Europese jurisprudentie lijkt het Franse ontwerp niet in lijn te zijn met het vrij 
verkeer van goederen binnen de interne Europese markt en vormt het een belemmering voor 
de eerlijke concurrentie tussen lidstaten.” 
 

✓ Het gezond verstand pleit voor het behoud van de huidige situatie inzake het maximaal 
toegestane gewicht van 44 ton bij internationaal vervoer en het respecteren van de reeds 
acht jaar gevestigde praktijk bij internationaal vervoer tussen landen die vergelijkbare normen 
hebben aangenomen.” 

UPTR is verheugd dat vooraanstaande Franse juristen tot dezelfde conclusie komen, als diegene 
die UPTR al jaren verdedigt. 

Sterker nog: UPTR is verheugd dat het VBO, hoewel zij tot een maand geleden nog het tegendeel 
beweerden (en dit tegen de economische belangen van haar eigen leden!?!), eindelijk ook het 
geweer van schouder veranderd heeft en zich aansluit bij de enige juridische analyse die steek 
houdt.  

Beter laat dan nooit! 

➔ https://www.vbo.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/mobiliteit/project-franse-
wegcode-tegen-alle-eu-principes_2021-06-15/ 

Alleen de allerdwaasten veranderen nooit van mening – Confucius 

Nu is het nog wachten op een golf van trots van de Regering Macron, voordat Frankrijk het 
voorzitterschap van de EU overneemt in januari 2022. 

 

Michaël Reul - Secretaris-Generaal 
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